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الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
 أجمعين، أما بعد:

تقدم الكالم في المرفوع والمسند مما  "المتصل والموصول" -رحمه هللا تعالى -فيقول المؤلف
فقد يكون المرفوع والمسند بسند متصل أو منقطع فقدم  -عليه الصالة والسالم-يضاف إلى النبي 

أو إلى  -صلى هللا عليه وسلم-هما ما اتصل إسناده إلى النبي " :قال ،المتصل والموصول
أو ما يروى  ،بسند متصل -لسالمعليه الصالة وا-يعني ما يروى عن النبي  "واحد من الصحابة

بأن يكون كل راٍو من رواته قد تحمله بطريق معتبر من طرق " ،عن الصحابة بسند متصل
وأما أقوال التابعين إذا اتصلت " ،موقوف متصل ،مرفوع متصل ،يسمى متصال "التحمل

ل له ما يضاف إلى التابعي يقا ،"باألسانيد بهم فال يسمونها متصلة بل هي تسمى مقطوعة
يقال له مرفوع وما يضاف إلى الصحابي  -عليه الصالة والسالم-ما يضاف إلى النبي  ،مقطوع

فإذا روي عن التابعي بسند  ،ما يضاف إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع ،يقال له موقوف
من حيث اتصال السند إلى  ،يقال مقطوع؟ ال شك أن الجهة منفكة أومتصل هل يقال متصل 

وباعتبار إضافته  ،اتصال السند يمكن أن يقال متصل ،إلى ابن سيرين أو إلى سعيدالحسن أو 
فهل نستطيع أن نقول هذا أثر عن سعيد  ،إلى التابعي يقال مقطوع في مقابل المرفوع والموقوف

هل  ،متصل موقوف ،أو عن الحسن أو عن ابن سيرين متصل مقطوع؟ كما نقول متصل مرفوع
وأما أقوال التابعين إذا اتصلت األسانيد بهم فال يسمونها "قطوع؟ نستطيع أن نقول متصل م

نما يمتنع من هذا مع "يعني الحافظ العراقي  "متصلة بل هي تسمى مقطوعة قال زين الدين وا 
 ،متصل إلى الحسن ،لكن لو قيل متصل إلى سعيد ،يعني ما يقال متصل مقطوع "اإلطالق

لكن إذا قلنا متصل  ،ألنه ال يوجد تنافر في اللفظ ؛متصل إلى ابن سيرين هذا ال مانع منه
ومن أجل ذلك رأوا أال يطلق المتصل على المقطوع إال مع التقييد أما "مقطوع تنافر لفظي هذا 

لكن  ،يعني لو قلت جاءني الطويل القصير هذا تنافر "مع اإلطالق فال للتنافر والتناقض اللفظي
ف لدى المخاَطبين بهذا الكالم أنه طويل بالنسبة لعمره إذا عرف أن هذا الرجل الذي جاءك معرو 

الطويل القصير تنافر لفظي لكن  ،عمره مائة وطوله متر ،عمره مائة وقصير بالنسبة لقامته ،مثال
يحصل عنده إشكال وال تناقض  اليعني يمكن الطويل القصير بالنسبة لمن يعرفه  ،الجهة منفكة

وهذا  ،ن الشخص ال يعرفه فسوف يحصل عنده هذا التنافرأما إذا كا ،باعتبار انفكاك الجهة
 أوهذا فيه تنافر   ٤الحج:  ژ ڎ ڎ ڌ ژالتناقض ينفر من هذا الكالم ويرده على صاحبه 

لو لم يأت التقييد لحصل شيء من هذا التنافر يهديه إلى أي شيء؟ إلى  ،ما فيه؟ لكنه مع التقييد
ال لو قيل فأنه يضله ويهديه فقط لحصل التنافر ،عذاب السعير وأنت إذا قلت  ،هذا فيه تقييد وا 

وعمره خمسة عشر  ، طويل طوله مترانجاءني الطويل في عمره القصير في قامته أو العكس
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نما ُيمتنع من هذا "وهنا  ،لكن الكالم في اإلطالق ،أحد يلومك كالمك صحيح ال ،سنة قيدت وا 
التقييد فجائز شائع في كالمهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسي ِّب مع اإلطالق فأما مع 

يقع على المرفوع  "قال ابن الصالح وحيث يطلق المتصل يقع على المرفوع والموقوف
 "والموقوف بأن كان كل واحد من رواته قد تحمله ممن فوقه بطريق معتَبر من طرق التحمل

أو الصحابي أو التابعي فمن  -صلى هللا عليه وسلم-هو متصل سواء كانت اإلضافة إلى النبي 
هو ما قصرته على واحد من الصحابة قوال له أو فعال أو " :الموقوف يقول .دونه مع التقييد

إذا قصرته على واحد من الصحابة تقول -عليه الصالة والسالم-نحوهما ولم يرفع إلى النبي 
هذا موقوف لكن إذا أضفته إلى جميع  ،عثمانأو فعل  ،أو قال أبو بكر ،أو فعل عمر ،قال عمر

الصحابة قال عبد هللا بن شقيق لم يكونوا يعني الصحابة يرون شيئا من األعمال تركه كفر إال 
ومن حيث حقيقة الحال أنهم لن  ،مرفوع؟ هو من حيث النسبة موقوف أوالصالة هذا موقوف 

فهو من هذه الحيثية  -الة والسالمعليه الص-يتفقوا على شيء ليس عندهم فيه شيء عن النبي 
هو ما قصرته على واحد من الصحابة قوال له أو فعال له أو نحوهما " :له حكم الرفع ولذلك قال

يعني سواء  "سواء اتصل إسناده إليه أو لم يتصل -صلى هللا عليه وسلم-ولم يرفع إلى النبي 
وقال أبو القاسم الفوراني من " اكان هذا المضاف إلى الصحابي متصال أو منقطعا يسمى موقوف

 الفقهاء معكم كتب؟ "الفقهاء الخراسانيين
 طالب: ..............

 ؟ننظر عالمات الترقيم النقطتان أين هما
 طالب: ..............

 معك؟ ما الطبعة التيالفوراني، 
 طالب: ..............

 معك؟ ما النسخة التيال، أبو القاسم الفوراني هذا موجود عند ابن الصالح وغيره، 
 طالب: ..............

 من الخراسانيينقال أبو القاسم الفوراني "ال، دار الكتب العلمية ما هي..  لكي أراه نعمارفعه 
من  قال أبو القاسم الفوراني :ن ُوضعتا بعد قوله الفقهاء يقولون األثر واألصل أن يقولالنقطتا

 ،الخراسانيين نقطتين الفقهاء يقولون األثر ما روي عن الصحابة كأنه قال من الخراسانيين الفقهاء
وقّيده بعضهم  "،الفقهاء األثر ما روي عن الصحابة هذا رأي" ،يعني من فقهاء خراسان

طالق هذا مع اإل"يعني الحافظ العراقي  "األثر ما روي عن الصحابة وقال زين الدين" ،بالشافعية
وأما مع التقييد فيجوز في حق التابعين فيقولون هذا موقوف على ابن المسيب وفي كالم ابن 
الصالح ما يقتضي أنه يجوز التقييد في غير التابعين أيضا فيقال هذا موقوف على الشافعي 

فمنهم من يرى أن الحديث خاص بالمرفوع  ،يختلفون في إطالق الحديث واألثر والخبر "ونحوه
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ومنهم من يقول أن األثر يطلق على المرفوع والموقوف  ،ثر بالموقوف والخبر أعم من ذلكواأل
ذا انتسب شخص إلى األثر هل  ،فيها األحاديث المرفوعة والموقوفة ،وكتب اآلثار شاهدة بذلك وا 

 يقصد بذلك االنتساب إلى اآلثار المرفوعة أو الموقوفة أو إلى الجميع؟ إذا قيل فالن األثري.
 ل راجوووووووووووووووووووي ر وووووووووووووووووووه المقتووووووووووووووووووودريقوووووووووووووووووووو 

 
 عبووووووووووود الووووووووووورحيم بووووووووووون الحسوووووووووووين األثووووووووووور 

 ،الذي يعتني باآلثار هل همه اآلثار الموقوفة أو المرفوعة؟ األصل المرفوعة والموقوفة تبعا لها 
ألنه يهتم باألخبار ومن  ؛لمن يشتغل بالتواريخ مثال إخباري  يعني يقال ،الخبر أعم من ذلك

والموقوفة على الصحابة والتابعين  -عليه الصالة والسالم-األخبار األخبار المرفوعة إلى النبي 
وفي كالم ابن الصالح ما يقتضي أنه يجوز التقييد في غير التابعين " ،كلها أخبار ،ومن دونهم

ى الشافعي ونحوه ثم إن اآلثار نوعان أحدهما يعني ما يقوله فيقال هذا موقوف عل "أيضا
ثم إن "الصحابة رضوان هللا عليهم األثر ما روي عن الصحابي كما قال أبو القاسم الفوراني 

فذكر اإلمامان أبو طالب "قال  "اآلثار نوعان منها ما ال يقال من قبيل الرأي وال يدخله اجتهاد
عليهما السالم أنه إن "ألنه فيه شوب زيدية وهؤالء من أئمتهم  "موالمنصور باهلل عليهما السال

يعني إن كان يمكن أن يقال بالرأي أو يستنبط  "كان لالجتهاد فيه وجه صحيح أو فاسد فموقوف
ال فمرفوع"من دليل فهذا موقوف  وهو " :يعني إذا لم يكن لالجتهاد فيه مجال فإنه مرفوع قال "وا 

في كتابه المعتمد في أصول الفقه وهو من أئمة المعتزلة كما هو  "قول أبي الحسين البصري 
وهو من شيوخ الزيدية وله  "وهو قول أبي الحسين البصري والشيخ الحسن الرصاص"معروف 

حكى ذلك المنصور باهلل وصاحب الجوهرة وزاد المنصور باهلل حكايته "كتاب في أحكام القرآن 
األمر  ،ظور الشرعي عن التسمي بقاضي القضاة  ونحوهأوال اللفظ فيه المح "عن قاضي القضاة

الثاني أن المحقق قال قاضي القضاة هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن الهمداني 
هل اشتهر  ،االسترابادي أبو الحسن عبد الجبار وهو من رؤوس المعتزلة تولى القضاء بالري 

فُيَراجع  ،القضاة الماوردي كما هو معلوم بقاضي القضاة؟ إنما المشتهر بقاضي القضاة وأقضى
واحتج المنصور باهلل على ذلك بأنه " ،ينظر ما المراد بقاضي القضاة ،الشرح توضيح األفكار

إذا كان قول الصحابي مما ال مجال فيه لالجتهاد  "مقتضى وجوب تحسين الظن بالصحابة
والرأي من األخبار عن األمور المغيبة أو فيه أجر ثابت معّين محدد هذا ال يمكن أن يقال من 

 -عليه الصالة والسالم-هذا ال بد أن يكون عندهم فيه شيء مرفوع إلى النبي  ،جهة الرأي
إذا عرف بالتلقي عن أهل الكتاب  ،هل الكتابشريطة أال يكون الصحابي قد ُعرف بالتلقي عن أ 

وذكر جماعة من العلماء منهم " ،فعندهم أمور غيبية جاءت بها كتبهم فال يكون مرفوعا حينئذ
ابن عبد البر أنه في حكم المرفوع قالوا مثل قول ابن مسعود من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر 

ترجم عليه " ،يقول هذا الكالم من تلقاء نفسهيعني ابن مسعود ال يمكن أن  "بما أنزل على محمد



 

 

 

 

 

5

  
5 

 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

الحاكم في علوم الحديث في باب معرفة المسانيد التي ال ُيذكر سندها قلت وهذا المثال مما 
ذهب إلى  ،ألن هذا قد يدرك بالرأي ؟لماذا "يظن أنه ال مدخل للرأي فيه وليس مما ُيقطع به
الساحر والكاهن إنما  ،ع الساحر على الكفركاهن كفر بما أنزل على محمد لماذا؟ ألنه تواطأ م

بالشرك األكبر وا عانتهم وموافقتهم على  ،يستعملون ما يستعملون ويتقر ون إلى الشياطين بالكفر
وهذا المثال  "قلت، فقد يقال هذا بالرأي فليس من المقطوع به أنه مما ال يقال بالرأي ،ذلك كفر

ليس مما يجزم به أنه ليس للرأي فيه  "يقطع بهمما يظن أنه ال مدخل فيه للرأي وليس مما 
مثل ما روى  -صلى هللا عليه وسلم-وقد يؤخذ عن الصحابة ما يقطع به عن النبي "مجال 

شفاء األوام في أحاديث األحكام للتمييز بين الحالل والحرام وهذا  "األمير الحسين في الشفاء
علي عليه السالم أن الحيض ينقطع عن "مطبوع وللشوكاني حاشية عليه مطبوعة أيضا يقول 

نما جعل هذا كالمرفوع حمال للصحابي على السالمة  "عن الحبلى ألنه ُجعل رزقا للجنين وا 
معلوم أن الجنين يتغذى بهذا فإذا  ،الحيض ينقطع عن الحبلى لماذا؟ ألنه جعل رزقا للجنين

لكن هل  ،ئذ ال يكون حيضاحملت المرأة انقطع عنها الحيض إال لعارض يأتيها الدم لعارض وحين
ألنه رزق للجنين أو الداللة على أنها ال  ؛الداللة على أن الحائض الحامل أو الحبلى ال تحيض

إذ لو  ؟ألن الشرع جعل العالمة على برء الرحم أو براءة الرحم من الحمل هو الحيض ؛تحيض
وضح في الداللة على أيهما أ ،كانت تحيض لما كان الحيض دليال على براءة الرحم من الحمل

عدم حيض الحبلى ألنه غذاء للجنين أو ألن الشارع جعل الحيض داللة على براءة الرحم من 
 الحمل أيهما أوضح؟
 طالب: .............

يعني الناس  ،هذه مستندة إلى نص وتلك مستندة إلى قد تكون عادة قد تكون توارث ،هذه أوضح
نما جعل هذا كالمرفوع " ،توارثوا واستدلوا على انقطاعه في حال الحمل على أنه غذاء للجنين وا 

حمال للصحابي على السالمة وألن الظن يقضي برجحان رفعه وخالف ابن حزم وشنع في ذلك 
 «حدثوا عن أهل الكتاب وال حرج»وشنع في ذلك وقال يحتمل أنه عن أهل الكتاب فقد صح 

لنوع الثاني ما يحتمل أنه قيل عن الرأي واالجتهاد ففيه قوالن للشافعي الجديد منهما أنهما ا
يعني قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة مسألة خالفية بين أهل العلم إذا لم  "ليس بحجة

ذا ُوجد مخالف له من الصحابة فهذا ال  ،يوجد مخالف للصحابي فهذا ال إشكال في حجيته وا 
الجديد منهما أنه ليس بحجة " ،المسألة فيما إذا لم يواَفق ولم يخاَلف ،في عدم حجيتهإشكال 

ذكره في اإلرشاد والذي تقتضيه األدلة أنه ليس بحجة وليس بذلك سنة صحيحة فأما ما روي 
هو حديث ضعيف  «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» -عليه الصالة والسالم-من قوله 

قال ابن كثير الشافعي وقال رواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه قال ابن  متفق على ضعفه
ألننا ال نعدم  ؛وقال السعدي ليس بثقة"َمن السعدي؟  "معين هو كذاب وقال السعدي ليس بثقة
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يمكن يقال ويمكن يجرؤ  ،أن يقول هو الشيخ عبد الرحمن السعدييمكن من مبتدئي الطلبة من 
توفي ابن الوزير ؟ المؤلف ، كم قرنا بين المؤلف و ين الشيخم للشيخ هناعلى الكتاب من يترج

 سنة ثمانمائة..  ؟متى
 طالب: .............

 كم؟
 طالب: .............

بعض التصرفات المشابهة لهذا  تألنه ُوجد ؛نعم ثمانمائة وأر عين ،نعم، أكثر من خمسة قرون 
له صلة بالبخاري وفي حديث  اشخص يحقق كتاب ،يعني يوجد من يجرؤ على الكتب ،التصرف

قال أبو موسى في البخاري أيضا  ،هذا في البخاري  «في آخر الزمان يكثر الهرج »أبي موسى 
ويوجد من هذا النوع  ،ترجم ألبي الموسى المديني في القرن السادس ،والهرج بلسان الحبشة القتل

لكن يوجد مثال قبل بسنوات يسيرة  ،حيحةأشياء كثيرة مضحكة وأشياء مقار ة لكنها ليست بص
شخص ترجم لشيخ  ،اإلنسان أن يتجاوز عن مثل هذا الخطأ وهو خطأ بال شكيمكن   يعني

اإلسالم نقل لقول شيخ اإلسالم من تفسير القرطبي لماذا؟ ألن القرطبي قال ولقد سمعت شيخنا 
قال هذا قول شيخ اإلسالم  ،اإلسالمما يقول ابن القيم يقصد شيخ ، يعني مثلأبا العباس مرارا يقول

ليس بثقة وقال البخاري "، السعدي هو الجوزجاني ،والقرطبي قبل شيخ اإلسالم كما هو معلوم
وقال أبو داود ضعيف وأبوه ضعيف  م حديثه متروك وقال أبو زرعة واهتركوه وقال أبو حات

أيضا وقد روي هذا الحديث من غير طريق وال يصح شيء منها ذكر ذلك كله ابن كثير 
 ماالذيسننه؟!  ماهيسننه على أحاديث المنتهى  "الشافعي في سننه على أحاديث المنتهى

 عندك؟
 طالب: .............

منتهى ابن  ،له تخريج أحاديث المنتهى نعمذكر ذلك ابن كثير في كالمه على أحاديث المنهى؟! 
وأما ابن عبد البر فاحتج به في التمهيد وسكت عنه فلعله رأى مجموع تلك " ،الحاجب األصلي

ولكن الحديث ضعيف  "الطرق يقوي متن الحديث أو عرف ذلك من الشواهد ما يقوي معناه
 باتفاق الحفاظ.

 لى آله وأصحابه أجمعين.وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وع
 طالب: .............

 يخالفهيعني مسكوت عنه يعني ما وافقه غيره من الصحابة وال ظهر أحد 
 طالب: .............

ذا وافقوه فهو حجة ،إذا ُخولف ليس بحجة باالتفاق  ألنه يكون بمثابة اإلجماع. ؛وا 
 


